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plaatsen aan projectontwikke-

laars is een landelijk fenomeen.

TRAJECT 7

NIJKERK – SCHERPENZEEL

Langs de knooppunten 53, 54, 45,

02, 01 en 96 ga je onder de rook

van Amersfoort de Gelderse Vallei

in. Zorg hier voor relatief lege

fietstassen. Na Achterveld komt

aan de Asschatterweg 233 boerde-

rij annex kookstudio De Riet van

Jan en Cobie de Kruijf. Zelf hou-

den ze zich bezig met een ge-

mengd bedrijf: koeien, varkens,

kippen, seizoensgroenten en na-

tuurlijk aardappelen. Maar hun

bedrijf herbergt ook brouwerij

Valleibieren van brouwer Bert

Burger. Op zaterdag 14 mei neemt

hij deel aan het Utrechtse Bier-

brouwers Festival. Burger brouwt

met gerst en hop van de boerderij

drie bieren die de fietser na ge-

dane arbeid zonder omwegen de

zevende hemel in loodsen. Te

koop in de boerderijwinkel. Net

als de meer dan honderd soorten

knoflook die knoflookteler Kees

Huijbregts op de boerderij ver-

bouwt.

Al het moois kan desgewenst

onder leiding van ervaren koks

worden bereid in de professionele

kookstudio. Cobie: ,,Vanmiddag

gaan we bijvoorbeeld Marok-

kaanse koekjes maken. Bel vooraf

even en we regelen met liefde een

lunchworkshop met aardappels

van eigen erf voor groepen Pie-

perpadrijders.”

TRAJECTEN8, 9 EN 10

SCHERPENZEEL –

CILLAARSHOEK

,,Mevrouw, weet u of hier ergens

een camping zit?”

Toevallige voorbijganger: ,,Een

camping... Nou, ik weet wel dat er

een groot bord ‘Camping’ staat bij

Kievitswaard. Maar die camping

zelf heb ik nooit gezien. Zal wel

ergens in de Biesbosch liggen.”

Dat klinkt fietskampeerders om

6 uur ’s avonds als muziek in de

oren. Want Nederland mag dan

bezaaid zijn met kampeerterrei-

nen, juist als je het wel hebt

gehad, is er vaak in geen velden of

wegen een te bekennen. Waar je

in minder campingdichte landen

vrij strak plant, heb je in Neder-

land gemakkelijk de neiging om

te gokken. Van Werkendam loopt

het Pieperpad zuidwaarts de Bies-

der worden. Op hun eindeloze ak-

kers poten Hoeksche boeren de

Agria’s en Nicola’s die via onder

meer Albert Heijn op Neerlands

borden belanden. Bij knooppunt

09 begint de aanloop naar de Ha-

ringvlietbrug. De bulderende

noordwester krijgt langs de A29

bijval van het razende verkeer. In

het haventje van Oude Tonge kan

de nietige fietser bij een bak fish

and chips tot rust komen.

TRAJECTEN 12, 13 EN 14

GREVELINGENDAM –

HENGSTDIJK

Schouwen-Duiveland heeft een

contemporaine held. Hij heet Jan

Bolle. Met zijn rijdende winkel

speelt hij voor redder in nood

wanneer de chef proviand even

heeft zitten slapen. Supermarkten

zijn hier vrij dun gezaaid, maar

Bolle verrijkt de fietstassen met

brood, kaas, chocola, mayonaise

en een mooie fles wijn. Van

knooppunt 70 tot knooppunt 04

even helemaal geen aardappels.

Hier heersen staal, beton, basalt

en adembenemende ingenieurs-

kunst. Je kunt over de Chinese

muur zijn gefietst, of door de Sa-

hara, weinig is zo enerverend als

op een glasheldere lenteavond de

Oosterscheldekering te ‘nemen’.

Aan het eind van de dam vliegt

een Belgische racefietser in de

remmen om uit te leggen waar de

dichtstbijzijnde camping zit. Na

een kilometer aan je rechter-

hand. Het stikt hier trouwens

van de b&b’s en hotels.

Op Walcheren, vlakbij

knooppunt 26 noord van

Oostkapelle, kookt Miranda

van Diesch van boerderij Ter

Linde voor Pieperpadrijders een

aardappelpreisoep met Zeeuws

spek. Dat wil zeggen, vanaf mei.

Door dus maar naar Vlissingen,

via Meliskerke, Biggekerke en Dis-

hoek. Vlissingen heeft exact de

juiste mix van toeristisch en au-

thentiek maritiem. Op de oude

sluizen probeert Michiel Adri-

aanszoon de Ruyter de fietser te

verleiden op een terrasje aan de

Schelde plaats te nemen. Meestal

slaagt hij.

Als je een half uurtje later in

Breskens de veerboot afpeddelt,

sta je zomaar met één been in Bel-

gië. Er hangt een fascinerende

mengsfeer van Hollands calvi-

nisme en Vlaamse losheid. Philip-

pine lijkt om 2 uur ’s middags te

slapen, maar dat is schijn, zo

blijkt op het met hotels om-

zoomde dorpsplein. Philippine

eet. Met een hoofdletter E. Obers

lopen af en aan met mosselen, as-

perges, kaasplankjes, brood, wijn

en bier. Friet natuurlijk, maar

ook, jawel, dampende gekookte

aardappelen.

Slechts af en toe wordt het getik

van borden en bestek overstemd

door een langsrijdende auto. Het

staat buiten kijf: reserve-Belgen

weten hoe het hoort. Je hoeft niet

eens aan te schuiven om te begrij-

pen dat het eten hier erg goed

smaakt. In Sas van Gent en West-

dorp soortgelijke taferelen. Elke

Pieperpadetappe kan een uit-

vlucht of zelfs vakantie op zich

zijn. Elk traject heeft zijn eigen

karakter. Het stuk Zeeuws-Vlaan-

deren is speciaal voor de fietsende

fijnproever.

Hengstdijk, eindpunt van de

route. Kilometerstand: 1012. De

eigenares van de boerderijcam-

ping aldaar verontschuldigt zich

in haar winkel voor het ‘agrari-

sche luchtje’. Maakt niet uit hoor,

maar is kattenpis een agrarisch

luchtje? Vervolgens vraagt ze 5

euro staangeld meer dan de prijs-

lijst – die je pas later op het toilet

tegenkomt – aangeeft. Geen bon.

Helemaal vanzelf rollen de fiet-

sen ’s ochtends langs de N61 naar

Breskens. Even geen knooppun-

ten meer. Op NS-station Vlissin-

gen houdt de conducteur de al

weggefloten trein naar Schiphol

even vast, zodat de aanstormende

fietsers nog juist mee kunnen.

Tegen de avond komen de Agria’s

van BakkerBio in Munnekezijl in

zicht. De cirkel is rond. Zakje

meenemen? Natuurlijk. Pieper

Power verveelt nooit! §

bosch in en buigt via de knoop-

punten 10, 08 en 02 naar het

pontje over de Nieuwe Merwede.

Er zitten nog twee handbreedtes

tussen de zon en de westelijke

kim. Afsteken maar, direct langs

de rivier op Dordt af. Nationaal

Park De Biesbosch strekt zich

links in al zijn ruige schoonheid

uit, als luchthaven voor kieviten,

grutto’s en talloze soorten die al-

leen vogelaars kunnen benoemen.

En inderdaad, na 5 kilometer

doemt een levensgroot bord met

‘Camping’ op. Klein probleem... er

is alleen dat bord. De Pieperroute

tipt drie b&b’s in Dordrecht, dus

geen paniek. De veerbaas heeft de

gouden tip. ,,Zo meteen aan de

overkant rechtsaf en gewoon

doorfietsen over de dijk langs het

Wantij.” 4 kilometer verder ligt

aan het Spaarbekken camping

Het loze Vissertje. Een beschutte

no-nonsense oase met perfecte

douches en een ruime overkapte

kookplaats voor fietsers en wan-

delaars. Prima uitvalsbasis voor

tochtjes door de Biesbosch, Hoek-

sche Waard en het rivierengebied.

Voor de iets luxere paarden: blok-

hutten zijn te huur vanaf 35 euro

per nacht.

TRAJECT 11

CILLAARSHOEK –

GREVELINGENDAM

Nu eens voorovergebogen bok-

send, dan weer voortvliegend,

slingert de pieperpelgrim langs

stoere plaatsjes als Westmaas,

Klaaswaal, Piershil, Gouds-

waard en Zuid-Beijerland.

Flarden uit Jan Terlouws Oos-

terschelde windkracht 10 krin-

gelen omhoog uit de hoeken

van de bovenkamer en zullen de

komende dagen steeds tastbaar-

Gids & route

Het Pieperpad,

een initiatief van

Biologica en

Greenpeace, is in

2009 geopend. De

1000 kilometer

lange route laat de

fietser de aardap-

pel in al zijn facet-

ten zien, van

(eko)restaurants

tot demonstratie-

velden met

nieuwe rassen.

Basis voor de

route is de Pieper-

padgids, een uit-

gave van de

ANWB. Kijk voor

meer informatie

op pieperpad.nl

De pieperroute is

voor de gps-navi-

gator gratis te

downloaden via de

Fietsersbond:

fietsersbond.net/

fietsrouteplan-

ner/pieperpad

Flevoland: Benen strekken langs de Hoge Vaart. Van de streek: Zeeuws-Vlaanderen is trots op de regioproducten.

Pech: Even geen versnapering. Finish: ‘Pieper Power’ verveelt nooit, blijkt na 1012 km.

IJkpunt:Oosterscheldekering.

De
eigenaresverontschuldigtzich voor hetagrarische
luchtje.
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